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 هلل ثـاىل  حنمسٍ ووس خـَيَ ووس خلفٍص وهـوذ ابهلل ثـاىل من رشور ٔأهفس يا  ٕإن إذلس

 ومن ًضَي فال ُادى هل ، ٍ هللا ثـاىل فال مضي هل من هيسِ ، ومن سُئات ٔأؾامًيا 

 ،، ا تـسٔأممث ؾحسٍ ورسوهل  ،  إن محمسً صِس أٔ ٕإال هللا وحسٍ ال رشًم هل وأٔ ؤأصِس ٔأن ال ٕإهل 

  مذلدال اظاحل معالو  اانفـ ل هللا ثحارك وثـاىل ٔأن ٍصزكٌا وٕإايمك ؿَامداب ٔأسبٔ ح ٔأهيا إإلدوة إلٔ   -

  .ايمك ممن ٌس متـون إًلول فِخحـون ٔأحس يَؤأن جيـَيا وإٕ 

ة ؿىل ظاحهبا ٔأفضي إًعالة وأٔ دص من إًسرية وس خوكي درإسة إجلزء إلٓ  -  ..مت إًدسَمي إًيحًو

ىل إًوفاة من إملَالد إٕ   ظىل هللا ؿَََ وس  إًخلِيا يف سرية رسول هللا كس ونيا يف إًـام إملايض

 .ونيا كس ثوكفٌا ؾيس وفاة رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وس  

 . اترخي إخلَفاء إًصإصسٍنيف تـس ذكل خلكم ٔأن ه  ُو .. إًسَمي إًخارخيي وإًرتثُة -

  ٕإن صاء هللا هحني ؿسة مسائي حىت وس خعَؽٔأن التس و  كدي إًالكم ؾن اترخي إخلَفاءو  -

تـضِا  لكِا  مصثحعة إٔلمورن ، لٔ  إٔلمصىل ُشإ إًخارخيَة إًىت س خ حسإثهخىن ؿَهيا لك إلٔ  ن أٔ 

 .تحـغ 

 ، إرثحط تـضِا تحـغ حسزت ىف ُشٍ إٔلمة  حسإث نثريةُياك أٔ  -

َ ونخاابت إمللصضني وأٔ  إإلساليمظاب إًخارخي هؼصإ ملا أٔ ًىن   ،  كالم إملسدرشكني وكريمهمن جضًو

 .ًُس مهنا  ما من إًسموم وهرث ُؤالء ىف تـغ نخخٌا  هوإعُياك أٔ  فسذَت

 

ول     ىالمحاض  رة األ  
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  ذرب ؾيَ تلوهلهللا ظىل هللا ؿَََ وس   إذلي أٔ  تـس رسول إٔلمةخفصق ً ًضا هدِجة وأٔ  -

خفرتق وس   ًيعارى ؿىل زيدني وس حـني فصكةوإفرتكت إ فرتكت إٍهيود ؿىل ٕإحسى وس حـني فصكة" إٕ 

  ؟ اي رسول هللا من يهو  : كِي ، ىف إًيار ٕإال وإحسة ؿىل زالث وس حـني فصكة لكِا ٔأمىت

 .  "ٔأحصايبٔأان و  ان ؿَََ إًَومأٔ  ما: كال 

 إًخارخي إ دلدول ُشٍ إًفصق وؿسم ؾياًة إًىثري مهنا جىذاتة فٌؼصً  -

َ إًخارخي إًىثري مهناو إُامتم أٔ   ًِا ٔأثص هحري  مؽ وحود إحلصاكت إًحاظيَة إًىت اكن  ،ًًضا أٔ  تدضًو

 إؾَاذ-تعن إًىفص وأٔ  إإلسالمإذلي ٔأػِص  ؾحسهللا جن س حبٔ إٍهيودىوحصنة ، إٔلمة فساد ُشٍىف إٕ 

 ،مري إملؤمٌني ؾامثن جن ؾفانى ٕإىل وفاة أٔ ٔأدّ ،  إهحريً  ذَال إٔلمةفبٔحسث ىف  ابهلل 

 هللا ؾيَ  ريضيب ظاًة ؿيل جن ٔأيب ظاًة وما تـس ؿيل جن أٔ ضعصإابت ىف ؾِس مث إالٕ 

 . ٕإىل ًومٌا ُشإ

 ان هححر فَِ حبثًا  حثَثً ٔأن هسكق إًيؼص فَِ وٕإىل أٔ فٌحخاج ٕإىل  ٔأن هيزهل وٕإىل  -

هللا ثحارك وثـاىل ًِا  إذلي إرثىض ،إدلَي  تَغ إًياظؽ إلٔ  إٔلمةحىت وس خرصج  اترخي ُشٍ  

ََْومَ إ" دًيا ًلول  إإلسالم نُكْ  َوَأثَْمْمُت  ِدًينَُكْ  ًنَُكْ  َأهْكََُْت  ًْ َْ َ ـْ  ؿََ ْساَلمَ  ًنَُكُ  َوَرِضُُت  َمِت ِه
ّ
 " ِدًيًا إاْل

  ٕإن صاء هللادمة إًَوم وإحملارضة إًلا حمارضةفٌحخاج ىف 

 ؛ اُام ا اترخيَا مدحثامالك إمللسمذني سًذاول فهي ،مهَةملسمذني إزيدني ىف كاًة إلٔ ٕإىل 

  .حىت ًحني إحلق من إًحاظي 

  ؿَََ وس  ، ظىل هللاوفاة إًصسول هللا تـس ُو ما حسث ول ُشٍ إملحاحرأٔ  -

 ؛ إًـام إملايضُشٍ إًوإكـة مل هخلكم ؾهنا  " ساؿسة لِفة تين" س تــ  إًـَامء ٌسمََ وإذلي  

 ،هؼصإ ًضَق إًوكت  

 عار توفاة رسول هللاحسزت ؾيسما ؿ  إملِاحصون وإٔله ُشٍ إًوإكـة .. ساؿسةلِفة تىن س  -

 . ظىل هللا ؿَََ وس  
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ة إًسِام إمللصضة إًىت ثرضب ىف هحس ُشٍ إٔلمة إملضىىني مجموؿيه وإذلى دفـىن ٌَالكم ؾهنا  -

وإمللصضني ٔأمثال ٕإسالم إًححريى وٕإجصإُمي ؿُىس وكريمه ممن ٌضىىون ىف اترخي ُشٍ إٔلمة إجملَس 

هتمون حصاتة رسول هللا  تي حصاتة رسول هللا ٔأفضي  ، هتامات ما ٔأىزل هللا هبا من سَعانابٕ  ٍو

ؤال لـون ىف ٔأؾصإض ٔأحصاب رسول هللا ًخلكمون ابٕ إذلٍن  ءؤأهلى مما كاًوإ، ُو مس إإلسالم ًو

مس إإلسالم وخيسمون ُشٍ إملياجه وهومه وصاًـومه ابٕ إذلٍن ؿا من إًلصتَني ًفـَون فـي ٔأص َاؾِم

 . إًاكذتة إملفرتإة إًت ثفرتي ؿىل هللا وؿىل حصاتة رسول هللا

 ؟ اتة رسول هللا وسًٌلي ًنك إًعورة اكمةل حىت ثـصفوإ من مه حص 

 وهَف ثرصفوإ ىف وكت إٔلزمة، 

 ؤأػن ٔأظـة حمية تي ٔأؾؼم معَحة اكهت وفاة إًصسول، 

 ، " من ٔأرإد ٔأن هتون ؿَََ معَحة فََخشهص معَخذَ يفّ  ظىل هللا ؿَََ وس  ذلكل حص ؾيَ ٔأهَ كال

 . فٕاهنا من ٔأؾؼم إملعائة " 

 ؿىل ُشٍ إٔلرض حسَث  ٔأؾؼم حسثٌ وفاة إًييب ظىل هللا ؿَََ وس   اكهت ىه هـم ،  -

 ٕإذ إهلعؽ إًيور وإهلعؽ إملسد إذلي اكن ًبٔثٌُا من إًسامء مبوت هيب هللا ظىل هللا ؿَََ وس   

ص ىف إًعحاتة ريض هللا ًىن تلي ًيا دًيَ ورشؿَ وما خاء تَ من نخاب وس ية ، ُشإ إذلي ٔأثّ 

 ؾهنم ؤأرضامه  رخاال ووساء 

إهعَق تيا ىزور ٔأم   -ريض هللا ؾن إدلَؽ- ؾيَ كال ٔليب جىص ٔأن معص ريض هللانام يف إًعحَح 

ُا ثحىك فلال ًِا إُا وخسءإأأمين _واكهت حاضية رسول هللا نام درس يا ىف إًسرية _فَام خ

ٍصمحم هللا مَل ثحىني ٔأما ثـَمني ٔأن ما ؾيس هللا ذري ًصسول هللا؟ كاًت: وهللا ما ٔأجيك ؿىل ذكل 

 " . لعؽ من إًسامءًوىن ٔأجيك ٔأن إًويح كس إه

شإ إذلي رىب إًييب محمس ظىل هللا ؿَََ وس    ، اًعحاتة اكهت كَوهبم مذـَلة ابًويحف - ُو

 ٔأحصاتَ ؿَََ ،
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ّّ مف    ٔأن إٔلمة مصثحعة تيخهيا ، دؾوة إًييب ظىل هللا ؿَََ وس  ن ٔأمه ما م

 ومصثحعة مبا خاء تَ هخهيا ظىل هللا ؿَََ وس  ، مصثحعة جصهبا  

 دُا ىف ثرشًخَ ؤأهَ سُرسي ؿَََ ما ٌرسي ؿىل إًخرش نام كال هللا ثحارك وثـاىلمؽ إؾخلا

ََّما كُيْ "   ه
ّ
ثَْنُُكْ  ثرََشٌ  َأانَ  إ َشإ َمالِ  َوكَاًُوإ "وحىت كال إملرشهون  " ّمِ ٰـَ ُسولِ  َُ امَ  ًَبلُِكُ  إًصَّ ـَ  إًعَّ

َِ  ُأىزِلَ  ًَْواَل  إْلَْسَوإقِ  يِف  َوًَْمِش   َْ َ ً
ّ
َُ  ُىونَ فََِ  َمَلٌ  إ ـَ  "  هَِشًٍصإ َم

 واكن رسول هللا ًلصر ُشٍ إًخرشًة ، لصر ثرشًة محمس ظىل هللا ؿَََ وس  ًىن  خاء إًرشع ًَُ  -

 " ال ثعصوين نام ٔأظصت إًيعارى إملس َح جن مصمي يف هفوس ٔأحصاتَ ؤأمذَ فاكن ًلول 

  ًوىن كًووإ ؾحسهللا ورسوهل "

 ٕإىل ٔأن وظي ٕإىل مصحةل إًوفاة، ، إٔلماهة ى ف إًصساةل ؤأدّ دَّ ف كام رسول هللا و  - 

 ُشٍ إٌَحؼة إحلصخة ىف حِاة ُشٍ إٔلمة وىه ىف وكت حتخاج فَِ ٕإىل من ًلودُا تـس هخهيا

ا تـسٍ ًىٌو    إؾخسًت مـِا إٔلمور ، ارت ؿَََ ٕإذإ يه سحصك ًِا مهنجا مس خلامي ًَخوىل زمام ٔأمُص

شإ إذلي س َجـَيا هخلكم ؾن  -  حِاة ٔأيب جىص ومعص وؾامثن فة  إًصإصسة ىفإخلال هَفِة جناحُو

 ًفات اس خـود إًيدِجة ٕإىل تـغ إخمل ؟و وإًسخة ىف ذكل؟ وماىه موإظن إخلَي وؿيل ؟ 

 ؛ إًىت حسزت من إحلَاد ؾن إملهنج إًصابين إذلي خاء تَ محمس ظىل هللا ؿَََ وس 

ُسولَ  ٌَُضاِكقِ  َوَمن " ذلكل كال هللا ثحارك وثـاىل   - سِ  ِمن إًصَّ ـْ َ َ  َما ت َِّدؽْ  إًَُِْسى   هَلُ  ثََحنيَّ   كرَْيَ  َوًَد

ٌِنيَ  َسِخِيِ  ِ  إًُْمْؤِم  " َمِعرًيإ َوَساَءْت  ََجَّنََّ  َوهُْعهِلِ  ثََوىلَّ   َما هَُوهّلِ

 ًلًووإ ُشإ ُو إإلسالم !.. ٔأفـال إملسَمني  تـغ بٔؿسإء هللا ثحارك وثـاىل  ؾيسما ًـَحونف  -

 ! فِلًووإ  ُشإ ُو إإلسالم ،سَمني إذلٍن خيعوون يف فـي ما ٍصوإ تـغ إمل  ؾيسما مفثال

 مَخحَا ٔأو إمصٔأة مٌخلدة ثفـي فـال مضٌُا ًعور كل ٔأن ُشإ ُو إإلسالم، الماذإ ًو رٔأوإ رخ 

لول ُشإ ُو إإلسالم   ًـمي ؿسسات مىربة وًـمي ؿَهيا )زوم( ًو

 "  نربت لكمة ختصج من ٔأفوإُِم ٕإن ًلًوون ٕإال نشاب"و هلول
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 ما ىف حامؿة من إًخرش ٕإال وفهيا، ما يف ٔأمة من إٔلمم ٕإال وفهيا إًعاحلون وإًعاحلون  -

 من ُو ذري ومن ُو ددَر، ما يف حامؿة من إًىفار ٔأهفسِم ٕإال وفهيم إًعَة 

 وفهيم إًعاحل وإخلحُر  

 ، ذلكل حنن ىصد ؿَهيم هبشإ إملهنج تبٔهيا مسَمون مَزتمون مذسًيون ممتسىون جىذاب هللا  -

 صحؽ إخلعبٔ ٕإىل ٔأصزاص وال ىصحؽ إخلعبٔ ٕإىل إملهنجوهلول ىُ  -

 ، ُشإ مهنج مـعوم  ، مفهنجيا إًىذاب وإًس ية تفِم سَف إٔلمة 

 ًُس إًـَة يف إملهنج، ، و فاًـَة ؿىل إذلي ظحَّق ، ع  إًحـغ يف ثعحَق ُشإ إملهنج كس خيُ 

ا" هللا ؾز وخي ًلول  ْظيَا مَّ ءٍ  ِمن إًِْىذَاِب  يِف  فَصَّ  " ََشْ

َْمَ  َوَأىَزًْيَا "  َ ً
ّ
ْنصَ  إ َ  إذّلِ مْ  ىُّزِلَ  َما ٌَِيَّاِس  ًُِخَحنّيِ ٍهَْيِ

ّ
َّمْ  َوَمن "و" إ نُك  ً ُ  َأىَزلَ  ِتَما ََيْ وِمَ  إّللَّ ٰـَ َ  مهُُ  فَبًُو

 " إًْاَكِفُصونَ 

ٍنَ  َأِكميُوإ َأنْ " فَِ  ُشإ إًىذاب إذلي ٔأىزهل هللا ثحارك وثـاىل كال كُوإ َواَل  إدّلِ َِ  ثََخَفصَّ   "ِفِ

 إًحـغ كس خيع  يف ٕإكامة إدلٍن ًوىن ٔأن هلمي ُشإ إدلٍن،ٕإذن املعَوب مٌا ف - 

فِم ُشإ إدلٍن فِام ذاظوا    إجلوإب ال،  ِي ىصد إًـَة ٕإىل إدلٍن ؟، ف ًو

 تي ىصد إًـَة ؿىل إٔلصزاص.

ت إدلٍن  وإًعَحات تـغ إدلؾوإت مفثال -  ثدساُي يف ٔأمور إدلٍن حىت ضََـّ

 " إإلسالم ُو إحلي" ونمن ًلًو اكهوإ كَََون !؟إًـَة ىف إإلسالم  فِي وضَـت ٔأًضا إدلهَا،

 ٔلن فضي ُشإ إملهنج ػِص ،؛ إلٓن ًُس ًِشٍ إًلكمة وحود 

 وكريمه  دإؾشـ ن يف ٔأمص هللا ورسوهل من إجلِة إٔلدصى  ُياك من ثعصف وجضسد -

 تلري فِم حصَحو ، شوإ ثـاًمي إإلسالم تلري ؾودة ٕإىل إملسَمني وٕإىل ؿَامء إملسَمني وهفّ 

 .إ ٔأنرث ما ٔأحس يوإ بٔساؤ فـ، ىذاب هللا وس ية هخَِ ً   



خ الخلف اء الراشدين                                                             الشيخ العربي زغلول  تاري

         ~ 6 ~ 

ه  6341 – 6341عام    لثانيةالفرقة ا                  العلمي                         اإلسالممعهد شيخ    

اب،  - وإ ظورة إملسَمني وابن ٌَـامل لكَ تبٔن إإلسالم ُو دٍن إإلُر ُوإ ظورة إإلسالم وصُو صوَّ

 ..ؤأهَ دٍن إًلذي، فٌلول ال، لك ُشٍ إٔلفِام ذاظوة 

 . إًَوم ٔأان ؤأحصايب" "ما ٔأان ؿَََكوهل ظىل هللا ؿَََ وس  ُو ٔأما إًفِم إًسَمي  -

شٍ إًوإكـة إًت ىه وإكـة  - ًيحني كل ٔأثص ُشإ   لِفة تىن ساؿسة"س " فٌحن هشهص ُشإ إملثال ُو

 إملهنج إًصابين ىف ُؤالء إًصخال وهَف  إهـىس ُشإ إملهنج إًصابين ؿىل إٔلمة

 : َ وس ٔأايم إخلالفة  إًصإصسة إًت ٔأذرب هبا إًييب ظىل هللا ؿََ يه فاكهت ذري ٔأايم إٔلمة 

 ،مث ٍصفـِا  هللا مىت صاء ٔأن ٍصفـِا ، " حىون فِنك إًيحوة ما صاء هللا ًِا  ٔأن حىون  

  " ذالفة  رإصسة ؿىل مهناج إًيحوةمث حىون 

 .إًصإصسة ؿىل مهناج إًيحوة ىف زمان ٔأيب جىص ومعص وؾامثن وؿيل فاكهت ُشٍ إخلالفة

ا ثسخة متسم  -  ٔأُي ُشٍ إٔلمة إمللعس ٔأن ُشٍ إٔلمة ؿاصت جمسُا وؾُز

و إملهنج إًعحَح إملس خلميمبا خاء    . ؾن هللا وؾن إًصسول ُو

 

شهص إجن ؾحاس   - مام إًحزارى من روإًة إالٕ  اكمةللِفة تين ساؿسة " س " كعة ؾهنام  ريض هللاًو

مْحَنِ  سُ َؾحْ  ِمهْنُمْ  إًُْمَِاِحصٍِنَ  ِمنْ  رَِخااًل  ُأْكصِئُ  ُنْيُت : "  كَالَ  ، َؾحَّاٍس  إجْنِ  َؾنْ  وكرٍي  ، َؾْوٍف  جْنُ  إًصَّ

يََما َْ هِلِ  يِف  َأانَ  فَدَ وَ  ، ِتِمىًن  َمْْنِ ُُ اِب  جْنِ  مُعَصَ  ِؾْيسَ  َو ةٍ  أِٓدصِ  يِف  إًَْرعَّ َِا َحجَّ ذْ  ، َحجَّ
ّ
َلَّ  َرَحؽَ  إ ّ

 َؾْحسُ  إ

مْحَنِ  ٌِنيَ  َأِمريَ  َأَت  َرُخاًل  َرَأًَْت  ًَوْ  فَلَالَ  ، إًصَّ ََْومَ  إًُْمْؤِم ٌِنيَ  َأِمريَ  ايَ  الَ فَلَ  ، إًْ يْ :  إًُْمْؤِم  فاَُلنٍ  يِف  كَلَ  َُ

ُت  ًَلَسْ  ، مُعَصُ  َماَت  كَسْ  ًَوْ :  ًَُلولُ  ـْ َ ِ  ، فاَُلانً  اَبً ةُ  اَكهَْت  َما فََوإّللَّ ـَ َْ َ الَّ  جَْىصٍ  َأيِب  ت
ّ
ْت  فَََْخةً  إ  ، فَذَمَّ

يّنِ :  كَالَ  مُثَّ  ، مُعَصُ  فََلِضةَ 
ّ
نْ  إ

ّ
ُ  َصاءَ  إ ََّةَ  ًَلَاِئٌ  إّللَّ ض ِ ـَ ُرمهُْ  إًيَّاِس  يِف  إًْ ُؤاَلءِ  فَُمَحّشِ ٍنَ  َُ ِ  ٍُصًُِسونَ  إذلَّ

مْحَنِ  َؾْحسُ  كَالَ  ، ُأُموَرمهُْ  ًَْلِعُحومهُْ  َأنْ   ٌِنيَ  َأِمريَ  ايَ  فَُلَُْت :  إًصَّ ـَيْ  اَل :  إًُْمْؤِم نَّ  ثَْف
ّ
َمؽُ  إًَْمْومِسَ  فَا  جَيْ

  ، َوقَْوكَاَءمهُْ  إًيَّاِس  َرؿَاعَ 
ّ
ُمْ فَا ٍنَ  مهُُ  هنَّ ِ َُِحونَ  إذلَّ  َأنْ  َأْدَش  َوَأانَ  ، إًيَّاِس  يِف  ثَُلومُ  ِحنيَ  كُْصِتمَ  ؿىََل  ًَْل

ا َملَاةلًَ  فَذَُلولَ  ثَُلومَ  َُ ُ ٍ  لُكل  َؾْيمَ  ًَُعرّيِ ا اَل  َوَأنْ  ، ُمَعرّيِ َُ و ـُ َ ا اَل  َوَأنْ  ، ً َُ و ـُ َِا ؿىََل  ًََض ـِ  ، َمَوإِض
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َا ، إًَْمِسًيَةَ  مَ ثَْلسَ  َحىتَّ  فَبَْمِِيْ   هنَّ
ّ
يَّةِ  إًِِْْجَصةِ  َدإرُ  فَا يِ  فَذَْزََُط  ، َوإًس ل ُْ َِ  ِتبَ إِف  ، إًِْفْل  ، إًيَّاِس  َوَأرْشَ

ي ، ُمذََمىًٌِّا كََُْت  َما فَذَُلولَ  ـِ يُ  فََِ ُْ ـِ ِْ  َأ وهَنَا ، َمَلاًَخَمَ  إًْ ـُ َِا ؿىََل  َوًََض ـِ ِ  َأَما:  مُعَصُ  فَلَالَ  ، َمَوإِض  َوإّللَّ

نْ 
ّ
ُ  َصاءَ  إ لَ  ِتَشكِلَ  َلَكُوَمنَّ  إّللَّ َُ  َمَلامٍ  َأوَّ  ُؾْلِة  يِف  إًَْمِسًيَةَ  فَلَِسْمٌَا:  َؾحَّاٍس  إجْنُ  كَالَ  ، اِبًَْمِسًيَةِ  َأكُوُم

ةِ  ِذي ا ، إًَْحجَّ ةِ  ًَْومُ  اَكنَ  فَََمَّ ـَ َوإحَ  ََعََُّْت  ، إًُْجُم ْمُس  َزإقَتِ  ِحنيَ  إًصَّ َسَ  َأِخسَ  َحىتَّ  ، إًضَّ ـِ  جْنَ  َس

ِصو جْنِ  َزًْسِ  ِْيٍ  جْنِ  مَعْ ًًِسا هَُف ىَل  َخا
ّ
َُ  ُرْنَحِت  ثََمسل  َحْوهَلُ  فََجََْسُت  ، إًِْمْيرَبِ  ُرْننِ  إ  َأوَْضْة  فَ َْ  ، ُرْنَحخَ

اِب  جْنُ  مُعَصُ  َدَصجَ  َأنْ   ا ، إًَْرعَّ َُ  فَََمَّ َسِ  كَُُْت  ، ُمْلِداًل  َرَأًُْخ ـِ ِصو جْنِ  َزًْسِ  جْنِ  ًَِس ِْيٍ  جْنِ  مَعْ َنَّ :  هَُف ََُلًو َ ً 

ََّةَ  ض ِ ـَ ََِف  ُمٌْشُ  ًَُلََِْا ًَمْ  َمَلاةلًَ  إًْ ُخْز  ، كَْدهَلُ  ًَُليْ  ًَمْ  َما ًَُلولَ  َأنْ  َؾَسَُْت  َما:  َوكَالَ  ، ؿيََلَّ  فَبَىَْىصَ  ، إس ْ

ا ، إًِْمْيرَبِ  ؿىََل  مُعَصُ  فََجَََس  هُونَ  َسَىَت  فَََمَّ ِ  ؿىََل  فَبَزىَْن  كَامَ  ، إًُْمَؤّذِ وَ  ِتَما إّللَّ هُلُ  ُُ ُْ  : كَالَ  مُثَّ  ، َأ

ا  سُ  َأمَّ ـْ َ يّنِ  ، ت
ّ
رَ  كَسْ  َمَلاةلًَ  ًنَُكْ  كَائِيٌ  فَا َا َأْدِري اَل  ، َأكُوًََِا َأنْ  ِل  كُّسِ َِّ َ ـَ َ  َؾَلَََِا فََمنْ  ، َأَخيِل  ًََسيْ  تنَْيَ  ً

ا َُ ْث  َوَوؿَا ََُحّسِ ِْرُ  هِبَا فََْ َِ  هَتَْت إىْ  َح َُ  ِت ِلَََِا اَل  َأنْ  َدِشَ  َوَمنْ  ، َرإِحََُخ ـْ َ  ٍَْىِشَب  َأنْ  ِلََحسٍ  ُأِحيل  فاََل  ً

نَّ  ، ؿيََلَّ 
ّ
َ  إ ـَرَ  إّللَّ َ ًسإ ت ُ  َظىلَّ  ُمَحمَّ َِ  إّللَّ َْ َ َِ  َوَأْىَزلَ  ، اِبًَْحّقِ  َوَس ََّ  ؿََ َْ َ ا فاََكنَ  ، إًِْىذَاَب  ؿََ  َأىَْزلَ  ِممَّ

 ُ َ  إّللَّ ْحمِ  ةُ أًٓ ا ، إًصَّ َُ ا فَلََصِأاَن َُ ا َوَؾَلَْيَا َُ يَا َْ ِ  َرُسولُ  َرَحمَ  ، َوَوَؾ ُ  َظىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ َْ َ يَا َوَس ََّ  ؿََ َسٍُ  َوَرََجْ ـْ َ  ت

نْ  فَبَْدَش  ،
ّ
ِ :  كَائِيٌ  ًَُلولَ  َأنْ  ، َزَمانٌ  اِبًيَّاِس  َظالَ  إ سُ  َما َوإّللَّ ْحمِ  أًَٓةَ  جَنِ ِ  ِنخَاِب  يِف  إًصَّ  فََِِضَلوإ ، إّللَّ

كِ  ُ  َأىَْزًََِا فَصًَِضةٍ  ِترَتْ ْحمُ  ، إّللَّ ِ  ِنَخاِب  يِف  َوإًصَّ َذإ ، َزَن  َمنْ  ؿىََل  َحق   إّللَّ
ّ
َِّساءِ  إًّصَِخالِ  ِمنَ  ُأْحِعنَ  إ  َوإًً

َذإ ،
ّ
ٌَةُ  كَاَمتِ  إ ِّ إُف  َأوِ  ، إًَْحَحيُ  اَكنَ  َأوْ  ، إًَْحُ انَّ  مُثَّ  ، إاِلْؿرِتَ

ّ
ِ  ِنخَاِب  ِمنْ  هَْلَصأُ  ِفميَا هَْلَصأُ  اُنيَّ  إ  اَل  َأنْ  ، إّللَّ

ََُّ  أآَبئنُِكْ  َؾنْ  حَْصقَُحوإ ه
ّ
نَّ  َأوْ  ، أآَبئنُِكْ  َؾنْ  حَْصقَُحوإ َأنْ  ، ِجنُكْ  ُنْفصٌ  فَا

ّ
 َأاَل  ، أآَبئنُِكْ  َؾنْ  حَْصقَُحوإ َأنْ  ِجنُكْ  ُنْفًصإ إ

نَّ  مُثَّ 
ّ
ِ  َرُسولَ  إ ُ  َظىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ َْ َ ُوإ ، َمْصمَيَ  إجْنُ  ِؿُىَس  ُأْظصِيَ  ىَكَ  ثُْعُصويِن  اَل :  كَالَ  ، َوَس ََّ  ؿََ :  َوكًُو

ِ  َؾْحسُ  ََُّ  مُثَّ  ، َوَرُسوهُلُ  إّللَّ ه
ّ
ِ :  ًَُلولُ  ، ِمٌنُْكْ  كَائاًِل  َأنَّ  تَََلَيِن  إ ُت  مُعَصُ  َماَت  كَسْ  ًَوْ  َوإّللَّ ـْ َ  فاََل  ، فاَُلانً  اَبً

نَّ  ََّما:  ًَُلولَ  ، َأنْ  إْمُصؤٌ  ًَْلرَتَّ ه
ّ
ةُ  اَكهَْت  إ ـَ َْ َ ْت  فََْخَةً  جَْىصٍ  َأيِب  ت َا َأاَل  ، َوثَمَّ هنَّ

ّ
 َوًَِىنَّ  ، َنَشكِلَ  اَكهَْت  كَسْ  َوإ

 َ ا َوَق  إّللَّ َُ َِ  إْلَْؾيَاُق  ثُْلَعؽُ  َمنْ  ِمٌنُْكْ  َوًََُْس  ، رَشَّ َْ َ ً
ّ
 كرَْيِ  َؾنْ  َرُخاًل  اَبًَؽَ  َمنْ  ، جَْىصٍ  َأيِب  ِمثْيُ  إ

َِِمنيَ  ِمنَ  َمُضوَرةٍ  وَ  ًَُحاًَؽُ  فاََل  ، إًُْمْس ي َواَل :  ُُ ِ َُ  إذلَّ ـَ َ ةً  اَبً   ، ًُْلذاََل  َأنْ  ثَِلصَّ
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 َُ َّ ه
ّ
انَ  ِمنْ  اَكنَ  كَسْ  َوإ ُ  ثََوىفَّ  ِحنيَ  َذرَبِ َُ  إّللَّ ُ  َظىلَّ  هَِخَِّ َِ  إّللَّ َْ َ وإ ، َذاًَُفوانَ  إْلَهَْعارَ  َأنَّ  ، َوَس ََّ  ؿََ ـُ  َوإْحذََم

مِهْ  ترَْيُ  ، ؿيَِل   َؾيَّا َوَذاًََف  ، َساِؿَسةَ  تيَِن  َسِلَِفةِ  يِف  ِتبَْْسِ َُِما َوَمنْ  ، َوإًزل ـَ ىَل  إًُْمَِاِحُصونَ  َوإْحذََمؽَ  ، َم
ّ
 إ

َِْق  جَْىصٍ  َأابَ  ايَ :  جَْىصٍ  ِلَيِب  فَُلَُْت  ، جَْىصٍ  َأيِب  ىَل  ِتيَا إهَْع
ّ
ْدَوإِهيَا إ

ّ
ؤُ  إ  ىُصًُِسمهُْ  فَاهَْعََْلٌَا ، إْلَهَْعارِ  ِمنَ  اَلءِ َُ

ا ، ًَِحانِ  َرُخاَلنِ  ِمهْنُمْ  ًَِلَِيَا ، ِمهْنُمْ  َدهَْوانَ  فَََمَّ َِ  ثََماَلَ  َما فََشَنَصإ ، َظا َْ َ  حُصًُِسونَ  َأٍْنَ :  فَلَااَل  ، إًْلَْومُ  ؿََ

رَشَ  ايَ   ـْ دْ  ىُصًِسُ :  فَُلَْيَا ؟ إًُْمَِاِحصٍِنَ  َم
ّ
ُؤاَلءِ  َوإهَيَاإ نُكْ  اَل :  فََلااَل  ، إْلَهَْعارِ  ِمنْ  َُ َْ َ  ، ثَْلَصتُومهُْ  اَل  َأنْ  ؿََ

ِ :  فَُلَُْت  ، َأْمَصمكُْ  إْكُضوإ ُمْ  َوإّللَّ َذإ ، َساِؿَسةَ  تيَِن  َسِلَِفةِ  يِف  َأثٌََُْامهُْ  َحىتَّ  فَاهَْعََْلٌَا ، ًَيَبِثُِهَنَّ
ّ
 َرُخيٌ  فَا

مْ َػِْ  تنَْيَ  ُمَزمَّيٌ  َشإ َمنْ  فَُلَُْت  ، َصإىهَْيِ َشإ:  فَلَاًُوإ:  َُ سُ  َُ ـْ  ؟ هَلُ  َما:  فَُلَُْت  ، ُؾَحاَدةَ  جْنُ  َس

ا ، ًُوؿَمُ :  كَاًُوإ  يَا فَََمَّ ََِاًل  َخََس ْ ِ  ؿىََل  فَبَزىَْن  ، َدِعَهُبُمْ  جََضَِّسَ  كَ وَ  ِتَما إّللَّ هُلُ  ُُ ُْ  : كَالَ  مُثَّ  ، َأ

ا  سُ  َأمَّ ـْ َ ِ  َأهَْعارُ  نُ فٌََحْ :  ت ْساَلمِ  َوَنِخُدَةُ  إّللَّ
ّ
رَشَ  َوَأهُْتْ  ، إاْل ـْ طٌ  إًُْمَِاِحصٍِنَ  َم ُْ   َدإفَّةٌ  َدفَّْت  َوكَسْ  َر

َذإ ، كَْوِمنُكْ  ِمنْ 
ّ
زَتًُِوانَ  َأنْ  ٍُصًُِسونَ  مهُْ  فَا َِيَا ِمنْ  خَيْ ُضيُوانَ  َوَأنْ  ، َأْظ ا ، إْلَْمصِ  ِمنَ  ََيْ  ، َسَىَت  فَََمَّ

ْرُت  كَسْ  َوُنْيُت  ، َأحلََكَّمَ  َأنْ  ُت َأَردْ  َحديِْن  َمَلاةلًَ  َزوَّ َمَِا َأنْ  ُأرًِسُ  ، َأَْعَ   ، جَْىصٍ  َأيِب  ًََسيْ  تنَْيَ  ُأكَّسِ

َُ  ُأَدإِري َوُنْيُت  َغ  ِمٌْ ـْ َ ا ، إًَْحسِّ  ت   ، رِْسِلَ  ؿىََل :  جَْىصٍ  َأتُو كَالَ  ، َأحلََكَّمَ  َأنْ  َأَرْدُت  فَََمَّ

َُ  َأنْ  ُت فََىِصُْ  وَ  فاََكنَ  ، جَْىصٍ  َأتُو فَذلََكَّمَ  ، ُأْقِضَح ِ ، َوَأْوكَصَ  ، ِميّنِ  َأْح ََ  ُُ َمةٍ  ِمنْ  حََصكَ  َما َوإّللَّ  لَكِ

َحديِْن  الَّ  حَْزِوٍصِي يِف  َأَْعَ
ّ
َِ  يِف  كَالَ  إ  مُتْ َذَنصْ  َما:  فََلالَ  ، َسَىَت  َحىتَّ  ، ِمهْنَا َأفَْضيَ  َأوْ  ، ِمثَََِْا تَِسهيَِخ

يٌ  هَلُ  فَبَهُْتْ  َذرْيٍ  ِمنْ  ِفِنُكْ  ُْ َصَف  َوًَنْ  ، َأ ـْ ُ َشإ ً الَّ  إْلَْمصُ  َُ
ّ
َصِب  َأْوَسطُ  مهُْ  ، كَُصٌٍْش  ِمنْ  إًَْحيِّ  ًََِِشإ إ ـَ  إًْ

ًحا َشٍْنِ  َأَحسَ  ًنَُكْ  َرِضُُت  َوكَسْ  ، َوَدإًرإ ، وَس َ ُخَنَْيِ  َُ وإ ، إًصَّ ـُ ًِ َُما فََدا ََِسي فَبََذشَ  ، ِصئُْتْ  َأهيَّ ََسِ  ِت  َأيِب  َوِت

َسةَ  َْ إحِ  جْنِ  ُؾَح وَ  ، إًَْجصَّ ُُ ًٌِس  َو ًٌََا َخا َْ َ ا َأْنَصٍْ  فَ َْ  ت ا كَالَ  ِممَّ َُ ِ  اَكنَ  ، كرَْيَ مَ  َأنْ  َوإّللَّ َب  ُأكَسَّ  ُؾيُِلي فَذُرْضَ

مْثٍ  ِمنْ  َذكِلَ  ًَُلّصِتيُِن  اَل 
ّ
َلَّ  َأَحةَّ  ، إ ّ

صَ  َأنْ  ِمنْ  إ ُمَّ  ، جَْىصٍ  َأتُو ِفهِيمْ  كَْومٍ  ىَل ؿَ  َأثَبَمَّ َِّ الَّ  إٌَ
ّ
َلَّ  جَُسّوِلَ  َأنْ  إ ّ

 إ

 َوؿَُشًُْلَِا ، إًُْمَحىَّمُ  ُخَشًََُِْا َأانَ :  إْلَهَْعارِ  ِمنْ  كَائِيٌ  فَلَالَ  ، إْلٓنَ  َأِخُسٍُ  اَل  َصُْئًا إًَْمْوِت  ِؾْيسَ  هَْفِس 

َّا ، إًُْمَصحَّةُ  رَشَ  ايَ  ِمريٌ أَ  َوِمٌنُْكْ  َأِمريٌ  ِمٌ ـْ ـَتِ  إٌََّلَطُ  فََىرُثَ  ، كَُصٌٍْش  َم  ِمنَ  فَصِْكُت  َحىتَّ  إْلَْظَوإُت  َوإْرثََف

َُ  ، ًََسٍُ  فَخََسطَ ، جَْىصٍ  َأابَ  ايَ  ًََسكَ  إثُْسطْ:  فَُلَُْت  ، إاِلْدِذاَلِف  ُخ ـْ َ َُ  ، فَدَاً ـَ َ   ، إًُْمَِاِحُصونَ  َواَبً
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َُ  مُثَّ  ْخ ـَ َ سِ  ؿىََل  َوىََزْوانَ  ، إْلَهَْعارُ  اَبً ـْ سَ  كَذََُْتْ :  ِمهْنُمْ  كَائِيٌ  فَلَالَ  ، ُؾَحاَدةَ  جْنِ  َس ـْ :  فَُلَُْت  ، ُؾَحاَدةَ  جْنَ  َس

ُ  كَذَيَ  سَ  إّللَّ ـْ انَّ  مُعَصُ  كَالَ  ، ُؾَحاَدةَ  جْنَ  َس
ّ
ِ :  َوإ انَ  ِفميَا َوَخْسانَ  َما َوإّللَّ ةِ  ِمنْ  َأْكَوى َأْمصٍ  ِمنْ  َحرَضْ ـَ َ  َأيِب  ُمدَاً

نْ  َدِضٌَُا ، جَْىصٍ 
ّ
ةٌ  حَُىنْ  َوًَمْ  إًْلَْومَ  فَاَرْكٌَا إ ـَ َْ َ وإ َأنْ  ، ت ـُ ًِ َسانَ  ِمهْنُمْ  َرُخاًل  ًَُحا ـْ َ ا ، ت مَّ

ّ
يَامهُْ  فَا ـْ َ  اَل  َما ؿىََل  اَبً

ا ، ىَْصَض  مَّ
ّ
ًُِفُِمْ  َوإ ا َِِمنيَ  ِمنَ  َمُضوَرةٍ  كرَْيِ  ؿىََل  َرُخاًل  اَبًَؽَ  فََمنْ  ، فََسادٌ  فََُِىونُ  ُُنَ  ًَُخاتَؽُ  فاََل  ، إًُْمْس

وَ  ي َواَل  ُُ ِ َُ  إذلَّ ـَ َ ةً  اَبً  " . ًُْلذاََل  َأنْ  ثَِلصَّ

 

 رشح موحز ٌَلعة :• 

مْحَنِ  َؾْحسُ  ِمهْنُمْ  إًُْمَِاِحصٍِنَ  ِمنْ  رَِخااًل  ُأْكصِئُ  ُنْيُت : "  كَالَ  ، َؾحَّاٍس  إجْنِ  َؾنْ  -   ، َؾْوٍف  جْنُ  إًصَّ

يََما َْ هِلِ  يِف  َأانَ  فَدَ وَ  ، ِتِمىًن  َمْْنِ ُُ اِب  جْنِ  مُعَصَ  ِؾْيسَ  َو ةٍ  أِٓدصِ  يِف  إًَْرعَّ َِا َحجَّ ذْ  ، َحجَّ
ّ
َلَّ  َرَحؽَ  إ ّ

  إ

مْحَنِ  َؾْحسُ  ٌِنيَ  َأِمريَ  َأَت  َرُخاًل  َرَأًَْت  ًَوْ  فََلالَ  ، إًصَّ ََْومَ  إًُْمْؤِم ٌِنيَ  َأِمريَ  ايَ  فََلالَ  ، إًْ  : إًُْمْؤِم

يْ   ُت  ًَلَسْ  ، مُعَصُ  َماَت  كَسْ  ًَوْ :  ًَُلولُ  فاَُلنٍ  يِف  كَلَ  َُ ـْ َ  فاَُلانً  اَبً

 ؟؟ سخة كعة زلِفة تين ساؿسة ما ،َيىك إًلعة إجن ؾحاس تسأٔ  

 ! ُشإ إًالكم اكن ىف ذالفة معصالحغ ٔأن و

 

-  "  ِ ةُ  اَكهَْت  َما فََوإّللَّ ـَ َْ َ الَّ  جَْىصٍ  َأيِب  ت
ّ
ْت  فَََْخةً  إ    " فَذَمَّ

ضـوهنُشٍ  وندرشكون ًبٔذشإملس   ا، قصإضا وأٔ ا سِامإًلكامت ًو

ةإًَوم ؾيسما ثلصٔأ  لك إًض هبات ؿىل إًسرية   ا َعح إمص واترخي إخلَفاء إًصإصسٍن حصى أٔ  إًيحًو

 عحَحةإً  فوإ ٔأهفسِم ابًلصإءة وإًـودة ٕإىل إملعادر إٔلظََةلكّ  إإلسالمُي ًؤلسف ًو ٔأن أٔ 

 ، ىل ضـاف إًـ  سف ُشٍ إًض هبات ثلؽ ؿًولٔ ًلك ُشإ  حَوال ًوخسوإ

 سمه ًخورط ىف إًالكم وكس ًلؽ ىف ٔأكاًَط نثرية كس ثوكـَ ىف حصج رشؾيحفذجس أٔ 

 . إإلسالمىل إخلصوج من إٕ  ابهلل إكس ثعي تَ ؾَاذ 
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صُ  فَلَِضةَ  " ًلول - يّنِ :  كَالَ  مُثَّ  ، مُعَ
ّ
نْ  إ

ّ
ُ  َصاءَ  إ ََّةَ  ًََلاِئٌ  إّللَّ ـَض ِ ُرمهُْ  إًيَّاِس  يِف  إًْ  فَُمَحّشِ

ؤُ   ٍنَ  اَلءِ َُ ِ   " ُأُموَرمهُْ  ًَْلِعُحومهُْ  َأنْ  ٍُصًُِسونَ  إذلَّ

 ؾيسما ؿ  ٔأن ُياك ص هبة ثثار تبٔن تَـة ٔأيب جىص إًعسًق اكهت فَخة ُيا معص جن إخلعاب 

 جىص ٔأيب تَـة اكهت هَف وحضوأٔ  رد ؿىل ُشٍ إًفًصةلٔ كام ٔأمري إملؤمٌني تيفسَ وكال ٕإين كائ إٌََةل  

 ،إٔلمةرإحِف ثفذت مؽ إًخحشٍص مما كال ُؤالء ٔلن ُشٍ إلٔ  ضا ٔأً  -

 دوإهيا تـغ ص حاب إدلؾوة ٔأو تـضا من ٔأتيائيا وإٕ ما جسمؽ ن مثال ؾيسإهؼص ٕإىل وإكـيا إلٔ  

 يف ؾضسٍ  ٍىٍص ُشإ وٍىٍص ُشإ ، ما ٌسمؽ لكمة ؾن إًض َخ فالن ًحسٔأ ًفتل ؾيس

ـادى ُشإ خذـس ؾن إٕ  ، ًو وإىل ُشإ، مث حصإٍ يف إٔلذري ًرتك لك ص  ًو  دوإهَ ًو

و إًىذاب وإً  خذـس ؾن ُشإ إملهنج إذلي اكن كس حصىب ؿَََ ُو  إٔلمةس ية تفِم سَف ًو

خذـس حىت جيس هفسَ كس قصق وإًـَاذ ابهلل وإتخـس نثري    إ نثريإ وال ٌس خعَؽ إًـودة.ًخذـس ًو

 

مْحَنِ  َؾْحسُ  كَالَ " ًلول -  ٌِنيَ  َأِمريَ  ايَ  فَُلَُْت :  إًصَّ ـَيْ  اَل :  إًُْمْؤِم نَّ  ثَْف
ّ
َمؽُ  إًَْمْومِسَ  فَا  إًيَّاِس  َرؿَاعَ  جَيْ

ُمْ  ، َوقَْوكَاَءمهُْ  هنَّ
ّ
ٍنَ  مهُُ  فَا ِ َُِحونَ  إذلَّ  " إًيَّاِس  يِف  ثَُلومُ  ِحنيَ  كُْصِتمَ  ؿىََل  ًَْل

 إًوكت ُشإ  يف ًـىن إهددَ ال ثخلكم يف ُشإ إًالكم 

 ،ة الئون يف هللا ًومهللا ؾهنم ال خياف خني كل هَف اكن إًعحاتة ريضخ حىت ً  

 

مْحَنِ  َؾْحسُ  كَالَ  مث  -  ا َملَاةلًَ  فَذَُلولَ  ثَُلومَ  َأنْ  َأْدَش  َوَأانَ  "  إًصَّ َُ ُ ٍ  لُكل  َؾْيمَ  ًَُعرّيِ   ، ُمَعرّيِ

ا اَل  َوَأنْ  َُ و ـُ َ ا اَل  َوَأنْ  ، ً َُ و ـُ َِا ؿىََل  ًََض ـِ َا ، إًَْمِسًيَةَ  ثَْلَسمَ  َحىتَّ  ،فَبَْمِِيْ  َمَوإِض هنَّ
ّ
 إًِِْْجَصةِ  َدإرُ  فَا

يَّةِ  يِ  فَذَْزََُط  ، َوإًس ل ُْ َِ  ِتبَ إِف وَ  ، إًِْفْل ي ، ُمذََمىًٌِّا كََُْت  َما فَذَُلولَ  ، إًيَّاِس  َأرْشَ ـِ يُ  فََِ ُْ ـِ ِْ  َأ  إًْ

وهَنَا ، َملَاًَخَمَ  ـُ َِا ؿىََل  َوًََض ـِ  ، َمَوإِض

صُ  فَلَالَ   ِ  َأَما:  مُعَ نْ  َوإّللَّ
ّ
ُ  َصاءَ  إ لَ  ِتَشكِلَ  َلَكُوَمنَّ  إّللَّ َُ  َمَلامٍ  َأوَّ  " اِبًَْمِسًيَةِ  َأكُوُم
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 ٔأى إملعَحةهَ ر امذيؽ لٔ ف، ن ًخلكم رإد أٔ س َسان معص جن إخلعاب أٔ ! إًفلَ  إهؼص ٕإىل

شإ رد ؿىلويف  –ا ًٍصس ىف ؾىس م   ؿُىسجصإُمي إٕ  إذلي ًُسؾىدم إخملَوق إًـجَة إًحىن أٓ   ُو

 !معص جن إخلعاب  ًلعس -ًلول اكن دٍىذاثور اكن ظاقوت 

 

ةِ  ِذي ُؾْلِة  يِف  إًَْمِسًيَةَ  فَلَِسْمٌَا:  َؾحَّاٍس  إجْنُ  كَالَ  مث - ا ، إًَْحجَّ ةِ  ًَْومُ  اَكنَ  فَََمَّ ـَ   ، إًُْجُم

َوإحَ  ََعََُّْت  ْمُس  َزإقَتِ  ِحنيَ  إًصَّ َسَ  َأِخسَ  َحىتَّ  ، إًضَّ ـِ ِصو جْنِ  َزًْسِ  جْنَ  َس ِْيٍ  جْنِ  مَعْ  هَُف

ًًِسا  ىَل  َخا
ّ
 َدَصجَ  َأنْ  َأوَْضْة  فَ َْ  ، َُ ُرْنَحخَ  ُرْنَحِت  ثََمسل  َحْوهَلُ  فََجََْسُت  ، إًِْمْيرَبِ  ُرْننِ  إ

اِب  جْنُ  مُعَصُ   ا ، إًَْرعَّ َُ  فَََمَّ َسِ  كَُُْت  ، ُمْلِداًل  َرَأًُْخ ـِ ِصو جْنِ  َزًْسِ  جْنِ  ًَِس ِْيٍ  جْنِ  مَعْ َنَّ :  هَُف ََُلًو َ ََّةَ  ً ض ِ ـَ  إًْ

ََِف  ُمٌْشُ  ًَُلََِْا ًَمْ  َملَاةَلً  ُخْز   ، كَْدهَلُ  ًَُليْ  ًَمْ  َما ًَُلولَ  َأنْ  َؾَسَُْت  امَ :  َوكَالَ  ، ؿيََلَّ  فَبَىَْىصَ  ، إس ْ

ا ، إًِْمْيرَبِ  ؿىََل  مُعَصُ  فََجَََس  هُونَ  َسَىَت  فَََمَّ ِ  ؿىََل  فَبَزىَْن  كَامَ  ، إًُْمَؤّذِ وَ  ِتَما إّللَّ هُلُ  ُُ ُْ  : كَالَ  مُثَّ  ، َأ

ا  سُ  َأمَّ ـْ َ يّنِ  ، ت
ّ
رَ  كَسْ  َمَلاةلًَ  ًنَُكْ  كَائِيٌ  فَا َا َأْدِري اَل  ، َأكُوًََِا َأنْ  ِل  كُّسِ َِّ َ ـَ َ  ، َأَخيِل  ًََسيْ  تنَْيَ  ً

ا َؾَلَََِا فََمنْ   َُ ْث  َوَوؿَا ََُحّسِ ِْرُ  هِبَا فََْ َِ  إْىهَتَْت  َح َُ  ِت  " َرإِحََُخ

 ًعحَح وإًفِم إًعحَح ًلك وإكـة .م إحصص معص جن إخلعاب ؿىل هلي إًالكإهؼص  

 

لِ  اَل  َأنْ  َدِشَ  َوَمنْ "  - ـْ َ   "ؿيََلَّ  ٍَْىِشَب  َأنْ  ِلََحسٍ  ُأِحيل  فاََل  َََِاً

 إًيلي تلري فِم ، ؟؟ مـياٍ حصمة ُشإ إًالكم  ما مـىن هت ثـ  أٔ 

 وثلول  جية ؿََم رشؿا ٔأن ثبئت،  هت فِمت مٌَ فِامُشإ إًالكم أٔ و  ان كَت الكمًـين مثال أٔ 

 ،  سَاميالكيم فِمم ًَت كل ك فبأن ٕإن  ، ٔأان فِمت من الكمم نشإ ونشإ ونشإ

 ،كعس نشإ ونشإ ونشإٔأان أٔ  ، تي ، ُشإ إًفِم كري حصَحَت الكوٕإن  ،ن ثيليِجوز كل أٔ ف 

 .ت من إخلربٕإذن َيصم ؿََم هلي ُشإ إًالكم ٕإال تـس إًخثخ 
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نَّ  "مث كال معص :  -
ّ
َ  إ ـَرَ  إّللَّ َ ًسإ ت ُ  َظىلَّ  ُمَحمَّ َِ  إّللَّ َْ َ َِ  َوَأْىَزلَ  ، اِبًَْحّقِ  َوَس ََّ  ؿََ َْ َ ًِْىذَاَب  ؿََ  ، إ

ا فاََكنَ   ُ  َأىَْزلَ  ِممَّ ْحمِ  أًَٓةُ  إّللَّ ا ، إًصَّ َُ ا فََلَصِأاَن َُ ا َوَؾلََْيَا َُ يَا َْ  "  َوَوَؾ

لول إؿسمو  إخلحُر إذلي ٌضىم ىف حصَح إًحزاريفَُسمؽ  ُشإ   !إًحزارى إًو

لول ما يف    ! ظالرشع أٔ ًو

ن إملبٔساة إًت هـُضِا إلٓ  ني ًنك جحم ُشٍ إًاكرزة ؤأان ٔأتووس خلفص هللا ٔأن هلول ُشإ إًالكم ًوىن  

ََبيِِت  "ونام كال رسول هللا  يََوإتٌ  إًيَّاِس  ؿىََل  س َ إؿَاتٌ  س َ ُق  ُذسَّ ُب  إًْاَكِذُب  ِفهيَا ًَُعسَّ  ِفهيَا َوٍَُىشَّ

اِدُق  نُ ،  إًَْزائِنُ  ِفهيَا َوًُْؤثََمنُ ،  إًعَّ َوًِْحَضةُ  اِفهيَ  َوًَْيِعُق ،  إَلِمنيُ  ِفهيَا َوخُيَوَّ   " . إًصل

ِ  َرُسولَ  ايَ :  ِكِيَ   َوًِْحَضةُ  َوَما إّللَّ ُخيُ : "  كَالَ  إًصل َُ  إًصَّ اَمةِ  َأْمصِ  يِف  ًَْيِعُق  إًخَّاِف ـَ   " إًْ

 

ِ  َرُسولُ  " َرَحمَ مث كال معص  - ُ  َظىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ َْ َ يَا َوَس ََّ  ؿََ َسٍُ  َوَرََجْ ـْ َ نْ  فَبَْدَش  ، ت
ّ
 اِبًيَّاِس  َظالَ  إ

ِ :  كَائِيٌ  ًَُلولَ  َأنْ  ، َزَمانٌ  سُ  َما َوإّللَّ ْحمِ  أًَٓةَ  جَنِ ِ " ِنَخاِب  يِف  إًصَّ  إّللَّ

 .ن ًيجَيا من إًفنتوسبٔل هللا أٔ  وسبٔل هللا إًـفو وإًـافِة ، إًزمان خاء، و ظسق معص  وكس

 

لوإ " ًلول - كِ  فََِِضَ ُ  َأْىَزًََِا فَصًَِضةٍ  ِترَتْ ِ  ِنخَاِب  يِف  ْحمُ َوإًصَّ  ، إّللَّ َذإ ، َزَن  َمنْ  ؿىََل  َحق   إّللَّ
ّ
 ُأْحِعنَ  إ

َِّساءِ  إًّصَِخالِ  ِمنَ  َذإ ، َوإًً
ّ
ٌَِّةُ  كَاَمتِ  إ إُف  َأوِ  ، إًَْحَحيُ  اَكنَ  َأوْ  ، إًَْحُ انَّ  مُثَّ  ، إاِلْؿرِتَ

ّ
 ِمنْ  هَْلَصأُ  ِفميَا هَْلَصأُ  ُنيَّا إ

ِ  ِنخَاِب  ََُّ  أآَبئنُِكْ  َؾنْ  وإحَْصقَحُ  اَل  َأنْ  ، إّللَّ ه
ّ
نَّ  َأوْ  ، أآَبئنُِكْ  َؾنْ  حَْصقَُحوإ َأنْ  ، ِجنُكْ  ُنْفصٌ  فَا

ّ
 َأنْ  ِجنُكْ  ُنْفًصإ إ

نَّ  مُثَّ  َأاَل  ، أآَبئنُِكْ  َؾنْ  حَْصقَُحوإ
ّ
ِ  َرُسولَ  إ ُ  َظىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ َْ َ  ِؿُىَس  ُأْظصِيَ  ىَكَ  ثُْعُصويِن  اَل :  كَالَ  ، َوَس ََّ  ؿََ

ُوإ ، َمْصمَيَ  نُ إجْ  ِ  َؾْحسُ :  َوكًُو   ، َوَرُسوهُلُ  إّللَّ

ََُّ  مُثَّ  ه
ّ
ِ :  ًَُلولُ  ، ِمٌنُْكْ  كَائاًِل  َأنَّ  تََََليِن  إ ُت  مُعَصُ  َماَت  كَسْ  ًَوْ  َوإّللَّ ـْ َ نَّ  فاََل  ، فاَُلانً  اَبً  َأنْ  إْمُصؤٌ  ًَْلرَتَّ

ََّما:  ًَُلولَ  ه
ّ
ةُ  اَكهَْت  إ ـَ َْ َ ْت  َخةً فََْ  جَْىصٍ  َأيِب  ت َا َأاَل  ، َوثَمَّ هنَّ

ّ
َ  َوًَِىنَّ  ، َنَشكِلَ  اَكهَْت  كَسْ  َوإ ا َوَق  إّللَّ َُ  ، رَشَّ

َِ  إْلَْؾيَاُق  ثُْلَعؽُ  َمنْ  ِمٌنُْكْ  َوًََُْس  َْ َ ً
ّ
 " جَْىصٍ  َأيِب  ِمثْيُ  إ
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 . جىص إًعسًق دفاع معص ؾن ٔأيب إهؼص  ! ًحـغإ تـضِم إهؼص حة إًعحاتة 

 

َِِمنيَ  ِمنَ  َمُضوَرةٍ  كرَْيِ  َؾنْ  َرُخاًل  اَبًَؽَ  َمنْ  " مث كال  - وَ  ًَُحاًَؽُ  فاََل  ، إًُْمْس ي َواَل :  ُُ ِ َُ  إذلَّ ـَ َ ةً  اَبً  ثَِلصَّ

ََُّ  ، ًُْلذاََل  َأنْ  ه
ّ
انَ  ِمنْ  اَكنَ  كَسْ  َوإ ُ  ثََوىفَّ  ِحنيَ  َذرَبِ َُ  إّللَّ ُ إ َظىلَّ  هَِخَِّ َِ  ّللَّ َْ َ  َذاًَُفوانَ  إْلَهَْعارَ  َأنَّ  ، َوَس ََّ  ؿََ

وإ ، ـُ مِهْ  َوإْحذََم  " َساِؿَسةَ  تيَِن  َسِلَِفةِ  يِف  ِتبَْْسِ

 ساؿسةإحمتـوإ ىف زلِفة تىن  إًييب وفاة تـسؾهنم  ريض هللا إٔلهعار -  

 وإملِاحٍصن مه إذلي صلَوإ تخجِّ إًييب 

 إوضلَوإ مبا س َحسث تـس رسول هللا هعارإلٔ  : كسمنيوكس إهلسم إًعحاتة 

 ،وإملِاحٍصن إوضلَوإ تخجِّ إًييب  

 ؟؟ إٔلهعار مإملِاحٍصن أٔ  إٔلرض ٔأحصابن مَ  ،ؾيسما حصحؽ ابًخارخي ٌَورإءو  -

 إٔلهعار؟؟  ٔأم إ؟ إملِاحٍصننرث ؿسدمن أٔ  

  ،م س َادة إدلوةل وإملاكهة من اكهت هل إٔلهعار :خاتة إالٕ 

 

 ،فوض وإ ًخلكمون ىف ذكل حىت ال ٍىن إٔلمصملا خَس إٔلهعارو  -

 و إمللًوُس من ابب إًخيافس ؿىل إحلنك أٔ  إٔلمورٌَححر من ابب ضحط  إٔلهعار سخَ 

 رش فذية معَاء إٔلمةن ثوق ساؿسة ٕإمنا اكن ذكل من ٔأخي أٔ لِفة تىن وال ىف س إٔلهعار أٔ إحامتع و  - 

 س خبئت وىه فذية إدذَار من خيَف رسول هللا، 

هنم َجَـا من كٌصش إ ًلصهبم من رسول هللا ؤأهنم لكِم من ٔأظول وإحسة لٔ إملِاحٍصن فٌؼص  ماأٔ  -

 ، وكَهبم إحلزن ؿَََ إًعالة وإًسالم  فاحمتـوإ ؿىل مسبةٔل دفن إًييب

 إٔلهعار حزهوإ حىت اكدت كَوهبم ٔأن ثخلعؽ ، ما حزهوإ؟ ال إٔلهعارفِي  - 

  ظىل هللا ؿَََ وس  وإ خبرب وفاة إًييبملا ؿَم إٔلهعارؾن تـغ  وسبٔذهص ًنك ٔأمثةل 
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وإ"  ًلول - ـُ مِهْ  َوإْحذََم ترَْيُ  ، ؿيَِل   َؾيَّا َوَذاًََف  ، َساِؿَسةَ  تيَِن  َسِلَِفةِ  يِف  ِتبَْْسِ َُِما َوَمنْ  ، َوإًزل ـَ  ، َم

ىَل  إًُْمَِاِحُصونَ  َوإْحذََمؽَ 
ّ
َِْق  ْىصٍ جَ  َأابَ  ايَ :  جَْىصٍ  ِلَيِب  فَُلَُْت  ، جَْىصٍ  َأيِب  إ ىَل  ِتيَا إهَْع

ّ
ْدَوإِهيَا إ

ّ
ُؤاَلءِ  إ  ِمنَ  َُ

ا ، ىُصًُِسمهُْ  فَاهَْعََْلٌَا ، إْلَهَْعارِ  ًَِحانِ  َرُخاَلنِ  ِمهْنُمْ  ًَِلَِيَا ، ِمهْنُمْ  َدهَْوانَ  فَََمَّ َِ  ثََماَلَ  َما فََشَنَصإ ، َظا َْ َ  ؿََ

رَشَ  ايَ  حُصًُِسونَ  َأٍْنَ :  فَلَااَل  ، إًْلَْومُ  ـْ ْدَوإهَيَا ىُصًِسُ :  فَُلَْيَا ؟ إًُْمَِاِحصٍِنَ  َم
ّ
ُؤاَلءِ  إ  ، إْلَهَْعارِ  ِمنْ  َُ

نُكْ  اَل :  فَلَااَل   َْ َ ِ :  فَُلَُْت  ، َأْمَصمكُْ  إْكُضوإ ، ثَْلَصتُومهُْ  اَل  َأنْ  ؿََ ُمْ  َوإّللَّ   َأثٌََُْامهُْ  َحىتَّ  فَاهَْعََْلٌَا ، ًَيَبِثُِهَنَّ

  "اِؿَسةَ سَ  تيَِن  َسِلَِفةِ  يِف 

 نيثـَ إٔلهعاراكن من إمللصر ؾيس  َهَني وإحس مهنم مثال،لٔ تخـ  إٔلهعارملاذإ؟؟  حىت ال ًلوم 

دة ن ُياك ذََفة ٌَمسَمني ٌسمى سـس جن ؾحاِفاح  إملِاحٍصن أٔ ، ف ا ٌَييبحادة ذَفسـس جن ؾُ  

 . حسث هوع من إًضلاق وإًْنإعضورهتم ؿَََ فِم هنم مل ًؤذش رٔأهيم فَِ ومل ثت وأٔ 

 

 ٔأ ؾهنا ىف نخة ٔأُي إًس ية وإدلاؿةؾيسما  ثلص  ساؿسةلِفة تىن كعة س  ظحـا -

 ؾهنم ريض هللاوهبا فضي إًعحاتة  جتس إًصوإًة مًسلة وَجَةل 

 و إًيعارى اكٍهيود أٔ  نخة إًض َـة إًصإوفغ ٔكهم ثلصٔأ ٔلمة اثهَة ًوىن حِامن ثلصٔأُا من -

 !  ثلصٔأ ؾن إملسَمني ٔأهم ال

 

  "ًلول  -
ّ
 " َػَِْصإىهَْيِمْ  تنَْيَ  ُمَزمَّيٌ  َرُخيٌ  َذإفَا

 امًصضو  إسـس جن ؾحادة اكن هحري 

َشإ َمنْ  " فَُلَُْت  - َشإ:  فََلاًُوإ:  َُ سُ  َُ ـْ   ، ًُوؿَمُ :  كَاًُوإ هَلُ  َما:  فَُلَُْت  ، ُؾَحاَدةَ  جْنُ  َس

ا يَا فَََمَّ ََِاًل  َخََس ْ ِ  ؿىََل  فَبَزىَْن  ، َدِعَهُبُمْ  جََضَِّسَ  كَ وَ  ِتَما إّللَّ هُلُ " ُُ ُْ  َأ

  رإٔلهعاهَ اكن ًَلة خبعَة إ إخلعَة كِي تبٔهَ اثتت جن كُس لٔ ُش

 .. "إًييب ظوت فوق ٔأظوإحنك حصفـوإ ال أٓمٌوإ ذلٍنإ ٔأهيا اي"  هللا كول فَِ ىزل
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ا:  كَالَ  " مُثَّ  - سُ  َأمَّ ـْ َ ِ  َأهَْعارُ  فٌََْحنُ :  ت ْساَلمِ  َوَنِخُدَةُ  إّللَّ
ّ
رَشَ  َوَأهُْتْ  ، إاْل ـْ طٌ  ًُْمَِاِحصٍِنَ إ َم ُْ   " َر

 لِفة تىن ساؿسةىف س  إٔلهعارًحني كل ملاذإ إحمتؽ  

 .اكهت ًيا ُشٍ مًزة وفضي  : ًـىن،  إإلسالمهعار هللا ونخُدة ٔأوال حنن أٔ  

طهت مـرش إملِاحص وأٔ   إًىرثةحتنك يه إًت ن إًلةل ؿسدمك كََي ال ميىن ٔأتسإ أٔ  : ًـىن ، ٍن ُر

 .  إٔلرض ٔأحصابن حتنك أٔ ٔأظال  ميىن مؽ ٔأن ُشٍ إًلةل إًوإفسة ال 

مٍصاك ذُحوإ لٔ  يا إملِاحٍصن من ٔأى ماكن من فَسعني مثال إه ًـين مثال ًو ٔأن مجموؿة من ٕإدو 

  ! ٔأهت ٔأظال وإفس ؿَهيا ؟!إًحدل ٍىك َينك وإحس مهنمإٔلمص وؿاصوإ ُياك ُي ًـلي تـس وفاة إًصئُس 

 .. إٔلهعارُن ُشإ إذلى دإر ىف ذًوىن 

 

َّةٌ  َدفَّْت  َوكَسْ " ًلول  - َذإ ، كَْوِمنُكْ  ِمنْ  َدإف
ّ
زَتًُِوانَ  َأنْ  ٍُصًُِسونَ  مهُْ  فَا َِيَا ِمنْ  خَيْ ُضيُوانَ  َوَأنْ  ، َأْظ  ِمنَ  ََيْ

ا ، إْلَْمصِ  ْرُت  كَسْ  َوُنْيُت  ، َأحلََكَّمَ  َأنْ  َأَرْدُت  ، َسَىَت  فَََمَّ َحديِْن  َملَاةَلً  َزوَّ َمَِا َأنْ  ُأرًِسُ  ، َأَْعَ  تنَْيَ  ُأكَّسِ

 َ َُ  ُأَدإِري َوُنْيُت  ، جَْىصٍ  َأيِب  َسيْ ً َغ  ِمٌْ ـْ َ    -إًلائي معص  -"  إًَْحسِّ  ت

 .يف إًالكم  تو جىصن َيخس أٔ أٔ  افذائمعص اكن 

 . ؿسدتًـىن َجزت ًـىن أٔ  : رتفزوّ 

 

ا "ًلول  - ُت  ، رِْسِلَ  ؿىََل :  جَْىصٍ  َأتُو كَالَ  ، َأحلََكَّمَ  َأنْ  َأَرْدُت  فَََمَّ ُْ َُ "ُأقْ  َأنْ  فََىِص  ِضَح

 إهؼص الامذثال وإٔلدب . 

  

وَ  فاََكنَ  ، جَْىصٍ  َأتُو " فَذلََكَّمَ  - ِ  َوَأْوكَصَ  ، ِميّنِ  َأْح ََ  ُُ َمةٍ  ِمنْ  حََصكَ  َما َوإّللَّ َحديِْن  لَكِ الَّ  حَْزِوٍصِي يِف  َأَْعَ
ّ
 إ

َِ  يِف  كَالَ  يٌ  هَلُ  فَبَهُْتْ  َذرْيٍ  ِمنْ  ِفِنُكْ  َذَنْصمُتْ  َما:  َلالَ فَ  ، َسَىَت  َحىتَّ  ، ِمهْنَا َأفَْضيَ  َأوْ  ، ِمثَََِْا تَِسهيَخِ ُْ   َأ
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 :  كاًوإ ساؿسة لِفة تينزوإ ؾن دعحة ٔأيب جىص إًعسًق ىف س إًـَامءؾيسما حتسّ  -

 : كسامٕإن ٔأاب جىص إًعسًق كسم إخلعحة  زالزة أٔ  

ملاذإ؟؟  إٔلهعاري ت ىف فضائاءحادًر إًىت ختسٔأ ابملسح وإًثياء وذهص إلآيت وإلٔ  : إًلسم إٔلول 

 . ثسل ؿىل فِم ودكة وذاكء ٔأيب جىص ،ة ًَِفِشٍ رساةل ثعم  ، الء ُؤنئحىت ًعم

 . إملِاحٍصن مهو إخملاًف ماكهة تَان : إًخان إًلسم

 . س خزالفإالٕ  وكصإر إخلالفة يف إًرشؾى إحلنك تَان : إًثاًر إًلسم

 

َصَف  َوًَنْ  "  ًلول -  ـْ ُ َشإ ً الَّ  إْلَْمصُ  َُ
ّ
َصِب  َأْوَسطُ  مهُْ  ، كَُصٌٍْش  ِمنْ  إًَْحيِّ  ًََِِشإ إ ـَ ًحا إًْ  " َوَدإًرإ ، وَس َ

 مئة من كٌصش" هللا ؿَََ وس  كال" إلٔ ظىل  – إًييبن يف إإلمامة أٔ   درس يا يف إًس ية إملاضَة

ؤن إٔلمصُشإ  تو جىص إًعسًق ًحني فِيا أٔ   . سًٍو

 

َشٍْنِ  َأَحسَ  ًنَُكْ  َرِضُُت  َوكَسْ " ًلول  - ُخَنَْيِ  َُ  "إًصَّ

 إخلََفة، سبٔهونان هلم أٔ  َلولً وال  ريحش هفسًَ مكا ماتو جىص إًعسًق ًـىن أٔ  ! هللا إنرب  

 . شإ إًالكم مبثاتة رساةل ثعمني ًٔلهعارُفاكن   

 

وإ "مث كال  -  ـُ ًِ َُما فََدا ََِسي فَبََذشَ  ، ِصئُْتْ  َأهيَّ ََسِ  ِت َسةَ  َأيِب  َوِت َْ إحِ  جْنِ  ُؾَح وَ  ، إًَْجصَّ ُُ ًٌِس  َو ًٌََا َخا َْ َ  فَ َْ  ت

ا ْنَصٍْ أَ  ا كَالَ  ِممَّ َُ ِ  اَكنَ  ، كرَْيَ مَ  َأنْ  َوإّللَّ َب  ُأكَسَّ مْثٍ  ِمنْ  َذكِلَ  ًَُلّصِتيُِن  اَل  ُؾُيِلي فَُذرْضَ
ّ
َلَّ  َأَحةَّ  ، إ ّ

 َأنْ  ِمنْ  إ

صَ  ُمَّ  ، جَْىصٍ  َأتُو ِفهِيمْ  كَْومٍ  ؿىََل  َأثَبَمَّ َِّ الَّ  إٌَ
ّ
َلَّ  جَُسّوِلَ  َأنْ  إ ّ

 " إْلٓنَ  َأِخُسٍُ  اَل  َصُْئًا إًَْمْوِت  ِؾْيسَ  هَْفِس  إ

 . ـني ابملائة مما يف هفوس إٔلهعاروس خعَؽ إًلول تبٔن رساةل ٔأيب جىص ٔأزإًت ما ًلصب من س ح 
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 ايَ  َأِمريٌ  َوِمٌنُْكْ  َأِمريٌ  ِمٌَّا ، إًُْمَصحَّةُ  َوؿَُشًُْلَِا ، إًُْمَحىَّمُ  ُخَشًََُِْا َأانَ :  إْلَهَْعارِ  ِمنْ  كَائِيٌ  فَلَالَ "  -

رَشَ  ـْ ََّلطُ  فََىرُثَ  ، كَُصٌٍْش  َم ـَتِ  إٌَ  ًََسكَ  إثُْسطْ:  فَُلَُْت  ، إاِلْدِذاَلِف  ِمنَ  فَصِْكُت  َحىتَّ  إْلَْظَوإُت  َوإْرثََف

َ  ، ًََسٍُ  فَخََسطَ  ، جَْىصٍ  َأابَ  ايَ  َُ فََداً ُخ َُ  ، ـْ ـَ َ َُ  مُثَّ  ، إًُْمَِاِحُصونَ  َواَبً ْخ ـَ َ سِ  ؿىََل  َوىََزْوانَ  ، إْلَهَْعارُ  اَبً ـْ  جْنِ  َس

  " ُؾَحاَدةَ 

ُة  َوؿَُشًُْلَِا  وؾزمة كوثَ ًىرثة ة ؛دؿام خاهحَ ىلإٕ  ثخىن إذلى : ًـىن،  : إًُْمَصحَّ

 ، حفّمَوين وال ثلَلوإ .  إملس وًوَة ُشٍ يحتمّ أٔ  ًـين 

و لشْ خَ  ثعلري يًْ شَ إجلُ  :  إًُْمَحىَّمُ  ُخَشًََُِْا   تيالٕ إ اركدَ مَ  وسط ىف ٍىونمن إًضجص  إًـود ُو

ا تيإالٕ  فَِ حتمل   . إًوثس مثي ػُِص

َّي َأهَ ومـياٍ - و ابجِلْشل هفسَ َمث تي من إجلَصِتةَ  َأن وذكل إًضجصة َأظي ُو
ّ
َخمّ  إال ىل حَتْ

ّ
 إجِلشل إ

َخفى َأهَ فـىن،  تَ فدض خفي تي جض خفي نام جصِأًَ ٌُض ْ
ّ
َخمّ  إذلي إجِلْشل هبشإ إال ًََ حَتْ

ّ
 . إ

 . ظوَ إًياس تبٔرخَِمو  : ًـىن : فْنوان* 

 

سَ  كَذََُْتْ :  ِمهْنُمْ  كَائِيٌ  فَلَالَ  " - ـْ ُ  كَذَيَ :  فَُلَُْت  ، ُؾَحاَدةَ  جْنَ  َس سَ  إّللَّ ـْ   ، ُؾَحاَدةَ  جْنَ  َس

انَّ  مُعَصُ  كَالَ 
ّ
ِ :  َوإ انَ  ِفميَا َوَخْسانَ  َما َوإّللَّ ةِ  ِمنْ  َأْكَوى َأْمصٍ  ِمنْ  َحرَضْ ـَ َ  ، جَْىصٍ  َأيِب  ُمَداً

نْ  َدِضٌَُا 
ّ
ةٌ  حَُىنْ  َوًَمْ  إًْلَْومَ  فَاَرْكٌَا إ ـَ َْ َ وإ َأنْ  ، ت ـُ ًِ َسانَ  ِمهْنُمْ  َرُخاًل  ًَُحا ـْ َ ا ، ت مَّ

ّ
يَامهُْ  فَا ـْ َ   اَبً

ا ، ىَْصَض  اَل  َما ؿىََل  مَّ
ّ
ًُِفُِمْ  َوإ ا َِِمنيَ  ِمنَ  َمُضوَرةٍ  كرَْيِ  ؿىََل  َرُخاًل  اَبًَؽَ  فََمنْ  ، فََسادٌ  فََُِىونُ  ُُنَ  ، إًُْمْس

وَ  ًُخَاتَؽُ  فاََل   ي َواَل  ُُ ِ َُ  إذلَّ ـَ َ ةً  اَبً  هٔأ .  "ًُْلذاََل  َأنْ  ثَِلصَّ

 

ا:  كَالَ  "جن ماكل  ىف حسًر إوس و - ًِؽَ  ًَمَّ ِلَِفةِ  يِف  جَْىصٍ  َأتُو تُو  جَْىصٍ  َأتُو َخَََس  ، إًَْلسُ  َواَكنَ  إًسَّ

صُ  فَلَامَ  ، إًِْمْيرَبِ  ؿىََل  َ  فََحِمسَ  ، جَْىصٍ  َأيِب  كَْديَ  فَذلََكَّمَ  مُعَ َِ  َوَأزىَْن  إّللَّ َْ َ وَ  ِتَما ؿََ هُلُ  ُُ ُْ   ، َأ
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َا: "  كَالَ  مُثَّ  يّنِ  إًيَّاُس  َأهيل
ّ
ال اَكهَْت  َما َمَلاةَلً  اِبَلْمِس  ًنَُكْ  كَُُْت  ُنْيُت  كَسْ  إ

ّ
 َوَخْسهُتَا َوَما َرِأِي  َؾنْ  إ

ِ  ِنخَاِب  يِف   َلَّ  َؾَِِسٍُ  َؾًِْسإ اَكهَْت  َوال ، إّللَّ ّ
ِ  َرُسولُ  إ ِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأَرى ُنْيُت  كَسْ  َوًَِىيّنِ  إّللَّ َُسِجصُ  إّللَّ  س َ

نَّ  ، أِٓدَصانَ  ٍَُىونَ  َحىتَّ  َأْمَصانَ 
ّ
َ  َوإ َُ  ِفِنُكْ  َأتْلَى كَسْ  إّللَّ َ ي ِنخَات ِ َسى إذلَّ َُ  َِ ِ  َرُسولَ  ِت نِ  ، إّللَّ

ّ
 إْؾَخَعْمُتْ  فَا

 َِ َسإمُكُ  ؛ ِت َُ  ُ َسإٍُ  اَكنَ  ًَِما إّللَّ نَّ  ، هَلُ  َُ
ّ
َ  َوإ ِ  َرُسولِ  َظاِحةَ  ؛ َذرْيِمكُْ  ؿىََل  َأْمَصمكُْ  ََجَؽَ  كَسْ  إّللَّ  ، إّللَّ

ذْ  إزْينَْيِ  َواَثيِنَ  
ّ
وإ فَُلوُموإ إًَْلارِ  يِف  مُهَا إ ـُ ًِ ةَ  جَْىصٍ  َأابَ  إًيَّاُس  فَدَاًَؽَ .  فََدا ـَ َْ َ ةِ  ت امَّ ـَ سَ  إًْ ـْ َ ةِ  ت ـَ َْ َ ِلَِفةِ  ت  . إًسَّ

 

َ  فََحِمسَ  جَْىصٍ  َأتُو حلََكَّمَ  مُثَّ   َِ  َوَأزىَْن  إّللَّ َْ َ ي ؿََ ِ وَ  اِبذلَّ هُلُ  ُُ ُْ ا:  كَالَ  مُثَّ  ، َأ سُ  َأمَّ ـْ َ َ  ، ت يّنِ  إًيَّاُس  اَأهيل
ّ
 كَسْ  فَا

َُِّت  نُكْ  ُوً َْ َ رْيِمكُْ  َوًَْسُت  ؿََ نْ  ، خِبَ
ّ
نْ  ، فَبَِؾَُيويِن  ؛ َأْحَسًُْت  فَا

ّ
ُمويِن  ؛ َأَسبُِت  َوإ ْسُق  ، فَلَّوِ  ، َأَماهَةٌ  إًّعِ

  ، ِدَِاهَةٌ  َوإًَْىِشُب 

َُف  ـِ َِ  ُأِريَ  َحىتَّ  ِؾْيِسي كَِوي   ِفِنُكْ  َوإًضَّ َْ َ َُ  ؿََ نْ  َحلَّ
ّ
ُ  َصاءَ  إ َُف  ِمٌنُْكُ  َوإًْلَِويل  ، إّللَّ ـِ  ِؾْيِسي إًضَّ

َُ  إًَْحقَّ  أُٓذشَ  َحىتَّ  نْ  ِمٌْ
ّ
ُ  َصاءَ  إ ِ  َسِخِيِ  يِف  إًِْجَِادَ  ِمٌنُْكُ  َأَحسٌ  ًََسعُ  ال ، إّللَّ ََُّ  إّللَّ ه

ّ
َُ  ال فَا ال كَْومٌ  ًََسؿُ

ّ
 إ

هَبُمُ  ُ  رَضَ لِّ  إّللَّ َؽُ  َوال ، اِبذلل ال كَْومٍ  يِف  إًَْفاِحَضةُ  جَض ِ
ّ
ُ  مَعَُِّمُ  إ ويِن  ، اِبًَْحالءِ  إّللَّ ـُ ُت  َما َأِظَ ـْ َ  َأَظ  إّللَّ

َذإ ، َوَرُسوهَلُ 
ّ
َ  َؾَعُُْت  فَا نُكْ  ِل  َظاؿَةَ  فاَل ؛ َوَرُسوهَلُ  إّللَّ َْ َ ىَل  كُوُموإ ، ؿََ

ّ
ُ  َرمِحَنُكُ  َظالِحنُكْ  إ   " . إّللَّ

 

 :كال إخلسري سـَس ٔأيب  نام ىف حسًر مداًـة ؿىل وإًزتريمث ذهص إًـَامء كعة  -

 إٔلهعار، دعحاء كام وس  ؿَََ هللا ظىل هللا رسول ثويف ملا" 

 . وس  ؿَََ هللا ظىل هللا رسول ٕإن إملِاحٍصن، مـرش اي: ًلول مهنم إًصخي جفـي 

 رخالن، إٔلمص ُشإ ًيل ٔأن فرنى مٌا، رخالً  مـَ كصن مٌنك رخالً  إس خـمي ٕإذإ اكن

 ٕإن: فلال اثتت جن ًزس فلام ذكل، ؿىل إٔلهعار دعحاء فذخاتـت: كال. مٌا وإلٓدص مٌنك ٔأحسُام 

  إملِاحٍصن، من ٍىون إإلمام وٕإن إملِاحٍصن، من اكن وس  ؿَََ هللا ظىل هللا رسول

  وس ، ؿَََ هللا ظىل هللا رسول ٔأهعار نيا نام، ٔأهعاٍر وحنن
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 ذكل كري فـَت ًو ٔأما: كال مث. كائَنك وزخََّت  إٔلهعار، مـرش اي ذريإً  هللا حزإمك: فلال جىص ٔأتو فلام

، ظاحدنك ُشإ: فلال جىص ٔأيب تَس اثتت جن ًزس ٔأذش مث. ظاحليامك ملا   إهعَلوإ، مث فداًـٍو

 ؾيَ، فسبٔل ؿًََا، ٍص ف  إًلوم، وحٍو يف هؼص إمليرب ؿىل جىص ٔأتو كـس فَام

 وس  ؿَََ هللا ظىل هللا رسول عّ  إجن: جىص ٔأتو فلال تَ، فبٔثوإ إٔلهعار من انس فلام 

 !إملسَمني؟ ؾعا جضق ٔأن ٔأردت وَدْذيََ 

 فداًـَ وس ، ؿَََ هللا ظىل هللا رسول ذََفة اي ثرًثة ال: فلال 

 هللا رسول ةمعّ  جنإ ٔأتو جىص : فلال ، تَ خاءوإ حىت،  ؾيَ فسبٔل ، إًـوإم جن إًزتري ٍصَ  مل مث

 " فداًـَ ، هللا رسول ذََفة اي ثرًثة ال ؿىل كول فلال ؟ إملسَمني اؾع جضق إن ردتأٔ  وحاورًَ

 ! جىص ْسق إخلالفة من ؿىلّ  ابأٔ ٔأن ون ِلًوف ُشإ إحلسث  ةضإًصإفوكس إس خلّي   -

 ! من ؿىلّ  إًصساةلْسق   - هللا ؿَََ وس ظىل  – ن إًييبأٔ كاًوإ نام 

 

 .. ُاارضأٔ ؾهنا و  ريض هللا ةفاظمة وىه تلِت وإحس -

 !يب جىص إًعسًق أٔ مداًـة إمذـيت من  ةن فاظمأٔ ًلًوون  غفوإص إً

 وهلول ُشإ إًالكم كري حصَح

 ن ًِا مريإث بٔ ، اكهت ثؼن ت ؾهنا تـس ممات إًصسول ريض هللا  ة" فاظموإًعحَح ٔأن  -

 رض فََسكأٔ ٌَ مريإث رسول هللا ىف تو جىص ثعَة م أٔ بٔثت ، ف ذشُا إًييب خبَربأٔ إًىت  إٔلرضىف 

 ظىل هللا ؿَََ وس  مسـت رسول هللا  ، ريض هللا ؾيَ  جىص وتأٔ ، فلال ًِا  إًىت ىف دِرب

 " ةاٍ ظسكما حصني ، ثهخِاء ال هورّ ان مـارش إلٔ ٕإّ :   ًلول

 " ماثت حىتتـسُا  َُ خْ مَ كال رإوى إحلسًر فوهللا ما لكّ 
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َُ  ما فوهللا " ُشٍ إًلكمة وإشٔأذ اًض َـةف -  قضخت ؿىل ٔأهنا " ماثت حىت تـسُا لكَّمْخ

ولك ُشإ حمغ نشب  ،ورفضت تَـخَ ، يب جىص إًعسًق ووخست ىف هفسِا ؿَََ أٔ  من 

 ! هل كصون وكصون ، وثسًُس

 ؛ مريإهثا كضَة يف حلكمَ مل ٔأهنا «ماثت حىت لكمخَ مفا»:  إًصإوي لولتوإمللعود 

 ذكل تـس تَ ظَحة ؿالكة ؿىل اكهت فلس( وجهصثَ مٌَ قضخت ٔأهنا) ٍزمعون نام ًوُس 

 وؾَادهتا ويه مًصضة .  ًِا زايرثَ تسًَي 

 

 زَف هباة إًىت إس خُ خخني كل إًعًصلً  إًت ذهصانُا اكمةل إًَوم ، لِفة تىن ساؿسةس  لعةوت -

 .رضاٍ أٔ ؾيَ و  ريض هللا - تو جىص إًعسًقأٔ  

 

و -  : هخوكف ُيا وهحسٔأ إملصة إًلادمة يف مدحر أٓدص همم ٔأال ُو

 " إإلمامة ؾيس ٔأُي إًس ية وإدلاؿة "

 

 

 س خلفص هللا ل ًونك ،،أٔ كول ُشإ و ٔأكول 

 

 

 


